ACADEMIA MERCURII
[ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., Smiřických 740, 547 01 Náchod]

Nabídka studia pro školní rok 2020/2021
Cestovní ruch
Sportovní management
Ekonomické lyceum
Pořádáme přípravný kurz k přijímacím zkouškám
Škola nabízí
- výuku bez odpoledního vyučování
- možnost ubytování a stravování
- kvalitní přípravu k maturitní zkoušce, včetně maturit nanečisto
- individuální přístup ke každému studentovi

Dny otevřených dveří - virtuálně:
Web školy & Facebook & Instagram  videa + fota:
 prohlídka budovy školy
 informace o oborech
 informace o výuce a škole
Dny otevřených dveří (dle situace uvolnění)
úterý 10. prosince 8:00-18:00 – možnost náhledu do vyučovacích hodin
pátek 10. ledna 8:00-18:00 – možnost náhledu do vyučovacích hodin
sobota 11. ledna 9:00-12:00
úterý 4. února 8:00-18:00 – možnost náhledu do vyučovacích hodin

PŘIJĎTE SE PODÍVAT,
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!

www.amnachod.cz
info: 724 170 055, 491 426 893, info@amnachod.cz
Smiřických 740, Náchod, 547 01

ACADEMIA MERCURII je soukromá střední škola v Náchodě, která byla založena
v roce 1992. Od svého začátku se zaměřuje na výuku managementu, marketingu,
cestovního ruchu a cizích jazyků. Její novou specializací je sportovní management
Školné na 1 školní rok: 18 000,- Kč (placeno měsíčně 1 500,- Kč)

Cestovní ruch
Chceš
- poznávat kulturu a historii cizích zemí?
- cestovat?
- pracovat s lidmi?
- umět tvořit propagační materiály?
- naučit se organizovat a realizovat různé typy aktivit?
- mít možnost, jak širokého uplatnění hned po škole, tak dalšího studia na VOŠ
či VŠ?
Maturita
1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk (AJ, ŠJ,NJ,RJ,FJ – volba) 3. zeměpis,
4. technika a administrativa cestovního ruchu

Sportovní management
Chceš
- aktivně sportovat na amatérské či profesionální úrovni?
- skloubit sportovní kariéru se středoškolským studiem?
- uplatnit se v ekonomickém řízení sportovních subjektů?
- získat nejnižší trenérskou a rozhodcovskou licenci?
- mít možnost pokračovat ve studiu na VŠ?
- uplatnit se i po skončení své sportovní kariéry?
Maturita
1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk nebo matematika 3. odborný předmět,
4. volitelný předmět

Ekonomické lyceum
Chceš
- mít široký rozhled ve společenskovědním, matematickém a přírodovědném
vzdělávání?
- znát právní úpravu podnikání, podnikové činnosti, finanční trh či daňovou
soustavu?
- umět efektivně pracovat s prostředky informační a komunikační technologie?
- naučit se samostatně zpracovávat odborné práce a následně je obhajovat?
- domluvit se dvěma světovými jazyky?
- připravit se na studium na VŠ?
Maturita
1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk nebo matematika 3. ekonomika nebo
účetnictví, 4. volitelný předmět

